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MEGHÍVÓ


A Central European University Könyvtára és az MKE Mûszaki szekció közös rendezvényére, melyet

2003. április 16-án 10,30 órai kezdettel tartunk. 

Téma: Millenium – az új könyvtári szoftver és a könyvtár tevékenységének bemutatása

Találkozás a CEU Könyvtára előtti térben 10,15-10,30 között. Cím: Budapest, V. ker. Nádor u. 9. 
 (Megközelíthető pl. Kossuth téri vagy Arany János utcai metrómegállóktól gyalogosan.) 
Egyéb információk: www.library.ceu.hu

Mindenkit szeretettel várunk!

Dr.Szlatky Mária		Balogh Margit
		   könyvtárigazgató		MKSZ elnök






MEGHÍVÓ A X. Budapesti Nemzetközi Könyvfesztiválra

Budapest Kongresszusi Központ
2003. április 24-27.
Szervezők: Magyar Könyvkiadók és Könyvterjesztők Egyesülése – Magyar Könyvtárosok Egyesülete 
A teljes program olvasható a MKKE honlapján, www.mkke.hu 

A könyvtáros szervezetek, intézmények részére, a Könyvtáros Klub rendezvényeit felsoroló nyomtatott meghívók  - melyek ingyenes belépésre jogosítanak a Könyvfesztivál teljes ideje alatt –a napokban kerülnek postázásra, de a korábbi évekhez hasonlóan,  a Kongresszusi Központban a könyvfesztivál ideje alatt, belépéskor a recepció/tájékoztató pultnál, személyesen is  is kérhetők. (Balogh Margit)




HÍREK, BESZÁMOLÓK, TÁJÉKOZTATÓK


Szervezeti változások

Az MKSZ legutóbbi elnökségi ülésén Balogh Margit kis megemlékezés keretében köszönte meg az MKE Elnökségébe távozó Bakos Klára, az Egyesület új elnöke és Teveli Judit, MKE elnökségi tag szekciónkban végzett eddigi aktív tevékenységét, akik elmondták, hogy a jövőben is támogatni fogják személyes jelenlétükkel elnökségünk munkáját, melyet továbbra is minden hó első szerdáján tartunk az OSZK Hold utcai épületében. A titkári feladatok ellátására az elnökség Nagy Zoltánt kérte fel, aki egyúttal a Tanácsban is képviseli majd szervezetünket. Fenyves Márta gazdasági felelős pedig a vezetőség rendes tagja lett. 


Szakmai nap a KSH Könyvtárában 
2003. március 17-én a Központi Statisztikai Hivatal Könyvtár és Dokumentációs Szolgálat nagy szakmai érdeklődés mellett mutatta be közelmúltban bevezetett OLIB integrált könyvtári rendszerét. 
Dr. Soós Lőrinc, a KSH elnökhelyettese köszöntője után dr. Nemes Erzsébet, a könyvtár főigazgatója beszélt a 135 éves könyvtár történetéről "Az első könyvlajstromtól az internetig" címmel. Előadása időrendi áttekintést adott a könyvtár tájékoztatási eszközrendszerének fejlődéséről, az OLIB bevezetéséről, és beszélt a hosszabb távú fejlesztés alapelveiről. Kővágó Károly kereskedelmi igazgató az IQSYS Kft-ét mutatta be. Kótai Katalin (IQSYS) "OLIB 7.1, modernizáció egy klasszikus nagykönyvtárban"címet viselő előadása a KSH könyvtárában projektvezetőként szerzett tapasztalatairól számolt be. Bakos Klára igazgató "Az OLIB-bal a NATO-ban" előadása a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Könyvtárának sokoldalú tevékenységét mutatta be, nagy teret szentelve az intézmény speciális feladatkörének. Háry Péterné osztályvezető a sokéves alkalmazói és felhasználói tapasztalatokkal rendelkező Katona József Megyei Könyvtár (Kecskemét) munkájának ismertetésével igazán vonzó jövőképet felrajzoló előadásában beszélt az OLIB kínálta lehetőségekről. Rettich Béla záró előadásában a KSH könyvtárának régi és új elektronikus katalógusát hasonlította össze, kiemelve annak fontosságát, hogy az ország egyetlen statisztikai szakkönyvtára hamarosan az interneten keresztül is elérhetővé válik. (Rettich Béla)


Feladataink az Európa Uniós felkészülésben

2003. március 20-án a Műszaki Szekció egy kedves meghívásnak tett eleget, az OMgKDK könyvtárában. 
Szekciónk tagjai nagy létszámban vettek részt az előadással egybekötött látogatáson. A könyvtár, Buda egyik legszebb helyén a Vár alatt található, szemben a Vérmezővel. Megújult, új formában éppen az 50 éves fennállásának jubileumán adták át a nagyközönségnek az elmúlt év decemberében. Magyarország egyik leggazdagabb mezőgazdasági dokumentum-gyűjteményével, országos feladatot lát el. Nyilvános, tudományos szakkönyvtár. A földszinten két impozáns előadótermet is kialakítottak, mindkettő előadásokra, fogadásokra is alkalmas.

A „ házigazdák” Benczekovits Beatrix és Lőrincz Ferenc  osztályvezetők rövid köszöntője után meghallgattuk:

1., Koreny Ágnes az Európai Bizottság információs referensétől
     „ A könyvtárak szerepe az Európai Uniós felkészülésben „ c. előadását.
Nagyon sok érdekes információt kaptunk arra vonatkozólag, hogy mi módon kell a könyvtáraknak felkészülnie a csatlakozásra. A maguk részéről arra törekednek, hogy az ország 19 megyéjében működő könyvtáraknak ingyenes kiadványokat információs csomagokat - juttassanak el. Képzés, továbbképzéssel pedig magukat a könyvtárosokat szeretnék felkészíteni a csatlakozás utáni helyzetre. Szívesen tartanak előadásokat, akár egy napos rendezvényeket is a könyvtárosok részére.

2., Tamás Enikő Az EU Agrárgazdasága c. folyóirat főszerkesztője, arra hívta fel a figyelmet, hogy milyen fontos szerepe van az agrárgazdaságnak. Nem mindegy, hogy a mezőgazdaságunk - mint húzó ágazat – milyen módon tud felzárkózni  az UNIÓ-hoz. 
A hasznos és érdekes információk után indultunk el megtekinteni a könyvtárat.
Megtudtuk, hogy az állomány fél millió kötetből áll, amely ezer hazai és külföldi folyóirattal egészül ki. A gyűjtőkör kiterjed mezőgazdasági, élelmiszeripari, erdészeti, faipari szakkönyvekre és egyéb dokumentumokra is.
Különgyűjteménnyel is rendelkeznek: tankönyvek, jegyzetek, EU- gyűjtemény, FAO – kiadványok.
Az olvasószolgálat az első emeleten kapott elhelyezést, és itt a bejárata a háromszintes tömörraktárnak is. 
Három olvasóteremmel – könyv-, folyóirat-, EU- olvasó (1996-óta) - tudják biztosítani a könyvtár teljes állományát az olvasók számára. Külön megemlíteném a számítógép használatának lehetőségét (keddenként ingyen lehet használni, korlátozott számban).
A harmadik emeleten irodákat és két vendégszobát tudtak megnyitni. Modern, kényelmes, minden igénynek megfelelők. Ezzel megteremtették annak a lehetőségét, hogy szállást tudjanak biztosítani az ország távoli pontjáról érkező kutatóknak, vendégeknek. 

Az itt leírtak csak egy kis bepillantást nyújtottak a nagy múltú könyvtár életébe, felkeltve a figyelmet arra, hogy érdemes személyesen is ellátogatni és megismerkedni tevékenységükkel, szolgáltatásaikkal. Fazekas Gáborné (OSZK) 

   
Európa Terv 
Egészségügyi, Szociális és Családügyi Minisztérium, 2003

Felhívom a kedves kollegák figyelmét az Európa Terv tárcára vonatkozó információs anyagára, amit az ESzCsM, OEP, ONYF és ÁNTSZ munkacsoportja készített. Az alábbi pár oldalas füzeteket tartalmazza:

	Népegészségügy Magyarországon és az EU-ban

Gyakran elhangzó kérdések és válaszok az EU-csatlakozás egészségügyi és szociális vonatkozásairól
Európa uniós tagságunk Magyarország lakossága életminőségének és közegészségügyi-járványügyi biztonságának záloga
Az Európai Unióhoz való csatlakozás és a nyugdíjak
Csatlakozás az Európai Unióhoz - Kérdések - Válaszok: Egészségvédelem
	Csatlakozás az Európai Unióhoz - Kérdések - Válaszok: Nyugdíjak. Szociális ellátások
Esélyegyenlőség és társadalmi kirekesztés elleni küzdelem Magyarországon és az EU-ban : Tájékoztató anyag
Az egészség évtizedének Johan Béla Nemzeti Programja 
	Egészség az ezredfordulón : Összefoglaló a magyar lakosság egészségéről

A tájékoztató anyagokat a lakosságnak szánták, de nekünk könyvtárosoknak is hasznos lehet az olvasóink hozzánk intézett kérdéseinek megválaszolásában.

Könyvtárunknak 3 eredeti példánya van az információs csomagból. Korlátozott számban másolatot tudok készíteni belőle, ha az e-mail címemre  MACROBUTTON HtmlResAnchor kovacs.beatrix@eszcsm.hu megküldik a kérést. Vagy telefonon felhívnak: 1-128-882

							Kovács Beatrix
							EszCsM Könyvtár









MKE Mûszaki Könyvtáros Szekció Híradó, készült 320 pld-ban, 2003. április 7.
Felelõs kiadó: Balogh Margit


